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CISMARU, IVAN
Membru Titular, Preşedintele Filialei AOSR BRAŞOV
Prof. univ. dr. inginer
născut la 5 decembrie1947, Obârşia, judeţul Olt
Studii: Inst. Politehnic Braşov, Fac. de Industria lemnului, 1965-1970: diploma de
inginer; Universitatea Transilvania, 1980-1985: diploma de Doctor Inginer în Ştiinţe
Tehnice. Specializări: Programarea, lansarea, urmărirea fabricaţiei, CPECA
Buşteni; Management strategic, Program TEMPUS; Management în administraţia
publică.
Activitatea profesională: Şef atelier, şef secţie, şef serviciu (1970-1975), CPL,
Arad; asistent universitar (1975-1981); Şef de lucrări universitar (1982-1990);
Conferenţiar universitar (1991-1993); Profesor universitar (1994-) Univ. Transilvania, Braşov. Şef laborator didactic:
testarea preciziei de fabricaţie în industria lemnului; condiţionarea elementelor din lemn masiv şi semifabricate pe
bază de lemn; tehnologia mobilei de artă. Şef laborator de cercetare, acreditat RENAR, 2008 - Laborator de testare
a preciziei de fabricaţie în Industria Lemnului. Auditor intern în cadrul laboratorului acreditat RENAR, 2008, Laborator
de testare a preciziei de fabricaţie în Industria Lemnului. Evaluator ARACIS. Titular discipline: Tehnologia şi
proiectarea produselor finite, Tehnologia mobilei de artă. Participări la activităţi didactice în universităţi din ţară şi
străinătate: Cismaru, I., Viorile româneşti, Simpozion Violete, Violine, Torino, Italia, 2003; Cismaru, I., Laleaua în stilul
Brâncovenesc utilizată în decorarea mobilei, Simpozion Laleaua în arta decorativă Eoropeană, Torino, Italia, 2004.
Experienţa managerială: Şef atelier Prelucrări elemente masive în Combinatul de prelucrare a lemnului din Arad;
Şef serviciu Planificarea şi urmărirea producţiei în Combinatul de prelucrare a lemnului din Arad; Membru la
proiectul TEMPUS NEUT S-JEP 11156/1996, proiect care a avut ca finalitate elaborarea de cursuri universitare:
Managementul strategic, Marketing strategic, Managementul calităţii (în cadrul acestui proiect a elaborat
următoarele capitole: Managementul strategic în administraţia publică locală, Calităţile managerului).
Coordonator din partea Universităţii Transilvania Braşov la proiectul AUTOQUALITE – din progamul LEONARDO DA
VINCI, proiect derulat pe linie de managementul calităţii în domeniul prelucrării lemnului la forme şi dimensiuni,
proiect care a avut ca finalitate formarea unei reţele de formatori din domeniul controlului şi urmăririi calităţii din
sistemele industriale de prelucrare a lemnului (din Sovata şi Bucureşti – în fabrici ale firmei PARISOT- Franţa).
Coordonator pentru România la proiectul „Înfiinţare laborator de testarea preciziei de fabricaţie în industria
lemnului” alături de firma HECHT ELECTRONIC A.G. din Germania şi Fundaţia SEQUA din Germania, proiect care a
avut ca finalitate realizarea acestui laborator în cadrul Facultăţii de Industria Lemnului din Universitatea
„Transilvania” din Braşov. Responsabil de proiect (în funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov – 19962000) la elaborarea şi implementarea proiectului: „Dig de protecţie a râului OLT în zona Hoghiz” – proiect cu
finanţare UE, în valoare de 500.000 US$, proiect finalizat. Responsabil de proiect Introducerea sistemului de
canalizare în localităţile Hărman şi Sânpetru – din judeţul Braşov, proiect cu finanţare UE – valoare 2.000.000 US$, ca
Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov 1996-2000. Responsabil de proiect ISPA-I „Reabilitarea şi extinderea
reţelelor de canalizare şi epurare a apelor uzate din Municipiul Braşov şi localităţile limitrofe”, proiect cu 80%
finanţare UE, valoare 49 mil.€, ca Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov 1996-2000). Responsabil de proiect
ISPA-II „Program de canalizare, epurare şi alimentare cu apă a localităţilor judeţului Braşov”, proiect cu 85%
finanţare UE, ca Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov 1996-2000. Secretar ştiinţific al Fac. de Industria
Lemnului (1992-1996). Decanul Fac. de Industria Lemnului (2000-2004). Senator al României (2004-2008). Conducător
de doctorat (din 1996). Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Braşov (2000-2004). Vicepreşedinte al Cons.
Jud. Braşov (1996-2000, 2005-în prezent). Vicepreşedinte al Comisiei de Învăţământ Tineret şi Sport din Senatul
României (2004–2008). 29 contracte de cercetare (la 13: director de proiect).
Activitatea ştiinţifică: Organizarea de evenimente ştiinţifice: International Wood Science and Engineering în
the Third Milenium, Brasov, România, 16-17 November 2001; Proceedings of International Conference ICWSE
2002, 20-22 November 2002, Brasov; 8th International IUFRO Wood drying Conference, Braşov, 2003;
International Conference ICWSE 2004, 10-12 Nov. 2004, Brasov.
Publicaţii: 12 cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute CNCSIS: 3 unic autor, 9 prim autor; 9
manuale şi îndrumare de laborator (Reprografia Univ. Transilvania Braşov) 3 manuale, 4 îndrumare de
laborator (dintre care unul ca unic autor), două culegere de probleme. 109 articole publicate în reviste şi la
conferinte: 40 în reviste de specialitate din ţară şi 3 la reviste din străinătate, 24 în Buletinul Univ. Transilvania din
Braşov, 18 la conferinţe internaţionale, 24 la conferinţe naţionale.
Brevete de invenţii: zece.
Afilieri: Academia Oamenilor de Ştiinţă (membru titular); Asociaţia producătorilor de mobilă din România
(APMR); Asociaţia forestierilor din România (ASFOR); Asociaţia proprietarilor de păduri din România (APPR);
Asociaţia de standardizare din România (pentru industria lemnului).
Referinţe: http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=19&leg=2004&cam=1

